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தமழகம் 

ரூ.200 ககஹடியில் தட்டம் - சென்னை மஹநகரஹட்ெ நடவடிக்னக 

 சென்ன நளகபளட்ெழனில்  நளதங்களக ழுதனைந்து கழைந்த 2 ஆனிபத்து 917 

ெளனகன ரூ.200 ககளடினில் ெவபனநக்கும் ணிகள் சதளைங்கழமள். 

 தநழழ்ளடு கர்ப்பு ெளனகள் கநம்ளட்டு தழட்ைத்தழன்கவழ், நளகபளட்ெழ குதழனில் உள் 

15 கருந்து தைச் ெளனகள், 2 ஆனிபத்து 902 உட்புச் ெளனகள் எ சநளத்தம் 2 

ஆனிபத்து 917 ெளனகன ெவபனநக்க ரூ.200 ககளடிகன 17 ட்ெம் ழதழனன தநழமக அபசு 

யமங்கழமள்து. 

 அதனத் சதளைர்ந்து அந்த ழதழனில் தற்களது ெளனகள் ெவபனநக்கப்ட்டு யருகழன். 

பத்தரப்பதவுத் துனற இனையதளத்தல் ெறப்பஹக செயல்படும் ெஹர் பதவஹளர் 

புனகப்படத்னத சவளியிட தட்டம் 

 தநழமகத்தழல் ஆன்னன் த்தழபப் தழவு முனனன ெழப்ளக செனல்டுத்தும் ெளர் 

தழயளர்கனப் ளபளட்டும் யனகனில் அயர்கின் புனகப்ைங்கள் தழவுத் துன 

இனணனதத்தழல் சயினிைப்ை உள். 

ஜூன் 3-ல் ஜப்மர் நுனழவுத்கதர்வு: வரும் 7-ம் கதத முதல் ஏப்.13 வனர 

விண்ைப்பிக்கலஹம். 

 புதுச்கெரினில் நத்தழன அபசு ழறுயநள ஜழப்நர் நருத்துயக் கல்லூரினில் 200 

எம்ிிஎஸ் டிப்புகலக்கள இைங்கள் உள். 

 யரும் கல்யினளண்டுக்கள நுனமவுத்கதர்வு யரும் ஜூன் 3-ம் கததழ களன, நளன எ 

இரு ிரிவுகளக ைக்கழது. 

 எம்ிிஎஸ் டிப்புக்கள யிண்ணப்ங்கன ஆன்னன் ( www.jipmer.puducherry.gov.in) 

மூகந யிண்ணப்ிக்க கயண்டும். 

 சநளத்தமுள் 200 இைங்கில் புதுச்கெரி ஜழப்நருக்கு 150 இைங்கலம் களனபக்களல் 

ஜழப்நருக்கு 50 இைங்கலம் துக்கப்ட்டுள். 
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இந்தயஹ 

மீண்டும் சதஹடங்குகறது 3வது அைி முயற்ெ: பஹஜக - கஹங்கரஷூக்கு மஹற்றஹக 

புதய கூட்டைி 

 ளஜக நற்றும் களங்கழபறூக்கு நளற்ளக கதெழன அயில் புதழன அணினன உருயளக்க, 

சதலுங்களள முதல்யர் ெந்தழபகெகர் பளவ் கநற்சகளண்டுள் முனற்ெழக்கு ல்கயறு கட்ெழ 
தனயர்கலம் ஆதபவு சதரியித்து யருகழன்ர். 

கஹவிரி விவகஹரம்: தமழகம், கர்நஹடகம் உள்பட 4 மஹநலங்களுக்கு மத்தய அரசு 

அனழப்பு 

 களயிரி தழீர் கநளண்னந யளரினம் அனநப்து சதளைர்ளக தநழமகம், கர்ளைகம், 

புதுச்கெரி நற்றும் ககப நளழங்கின் ிபதழழதழகலக்கு நத்தழன அபசு அனமப்பு 

யிடுத்துள்து. 

எஸ்எஸ்ெ கதர்வில் விைஹத்தஹள் கெந்த விவகஹரம் 

 ிப்பயரி நளதம் 17 முதல் 21-ம் கததழ யனப ைந்த ெளர்ழன ணினளர் (எஸ்எஸ்ெழ) 
கதர்யில் ல்கயறு முனககடுகள் ைந்ததளகவும், யிளத்தளள் கெழந்ததளகவும் புகளர் 

எழுந்தது. 

 இந்த யியகளபத்தழல் ெழிஐ யிெளபனண ைத்த நத்தழன அபசு ப்புக்சகளண்டுள்தளக 

களங்கழபஸ் எம்ி ெெழதரூர் சதரியித்துள்ளர். 

உலகம் 

கட ெகரஹ - சதன்ைஹபிரிக்கஹ  

 சதன்ளிரிக்களயின் ககப்ைவுன் கபம் யினபயில் 'கட ெகரஹ' என் ழனனன 

எட்ையிருக்கழது 

 யரும் ஏப்பல் 12-ம் கததழ உகழககன முதன்முனனளக ரு செளட்டு தண்ணரீ் கூை 

இல்ளநல் முற்ழலுநளக தண்ணரீில்ள ழனக்கு களகப்களகழது. 

ெைஹவின் நரந்தர அதபரஹகும் ஜ ஜன்பிங் 
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 ெவளயில் ருயர் 2 முனதளன் அதழர் தயி யகழக்க முடிமம் என் ழந்தனனில் 

தழருத்தம் சகளண்டு யரும் தீர்நளம் ழனகயறும் என்று எதழர்ப்ளர்க்கப்டுகழது. 

 இந்த தீர்நளம் ழனகயறுயதன் மூம் ஜழ ஜழன்ிங்கழன் தற்களதுள் செல்யளக்னக 

கருத்தழல் சகளண்ைளல் அயர் ெவளயின் ழபந்தப அதழபளக சதளைருயளர் என்று ெவ 

அபெழனல் யல்லுர்கள் சதரியித்துள்ர். 

ெரியஹவில் அரசுப் பனடகளின் தஹக்குதல் சதஹடரும்: பஶஹர் அல் ஆெஹத் 

 ெழரினளயில் கழர்ச்ெழனளர்கள் குதழனில் தளக்குதல் சதளைரும் என்று அந்ளட்டு அதழர் 

ரளர் அல் ஆெளத் சதரியித்துள்ளர். 

வைிகம் 

இந்தயஹவில் ஸஹர்ல கடவிட்ென் பிரஹண்ட் ஸ்கடஹர் 

 இந்தழனளயில் லளர்ழ கையிட்ென் கநளட்ைளர் னெக்கழள் யிற்னக்கு யந்த ிகு இனத 

யளங்குகயளரின் எண்ணிக்னக கணிெநளக அதழகரித்து யருகழது. 

 இந்தழனளயில் தங்கள் தனளரிப்புகலக்கள யிற்ன அதழகரித்து யருயனதத் சதளைர்ந்து 

சரு கபங்கில் தது ிபத்கனக யிற்னனகத்னத (ிபளண்ட் ஸ்கைளர்) அனநக்க 

இந்ழறுயம் தீயிபநளக ஈடுட்டுள்து. 

 தற்களது இந்தழனளயில் 26 யிற்னனகங்கள் உள். இந்த யிற்னனகங்கில் 

ிபளண்டுகின் ி தனளரிப்புகள் நட்டுகந யிற்ன செய்னப்டுகழது.  

மறுவிற்பனை கபஹன் ெந்னதயஹகும் இந்தயஹ 

 இந்தழனளயின் நுகர்சளருள் ெந்னத வ்சயளரு ஆண்டும் யர்ந்து சகளண்டிருக்கழது.  

 குழப்ளக தற்களது நுகர்சளருள் ெந்னதனில் உக அயில் முதல் த்து 

இைங்கலக்குள் இருக்கும் இந்தழனள, 2025-ம் ஆண்டுக்குள் உகழன் மூன்ளயது நழகப் 

சரின ெந்னதனளக உருயளகும் என்கழ எதழர்ளர்ப்பு உள்து. 

 ரூ. 4 ட்ெம் ககளடி ெந்னதனனக் சகளண்டிருக்கும். இந்த ெந்னத யளய்ப்ன 

னன்டுத்துயதற்கு ஏற் ெர்யகதெ ிபளண்டுகள் வும் இந்தழனளயில் உற்த்தழ ஆன 

உட்ை  கட்ைனநப்புகன உருயளக்கழ யருகழன். 
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வினளயஹட்டு 

துப்பஹக்க சுடுதலல் தங்கம் சவன்றஹர் ரிஸ்வி 

 உகக் ககளப்ன துப்ளக்கழச் சுடுதழல் 10 நீட்ைர் ஏர் ிஸ்ைல் ிரியில் இந்தழன யபீர் 

ரிஸ்யி ெளதன னைத்து தங்கப் தக்கம் சயன்ளர். 

சகஹல்கத்தஹ ககப்டைஹக தகைஷ் கஹர்த்தக் நயமைம் 

 ஐிஎல் சதளைரில் சகளல்கத்தள னட் னபைர்ஸ் அணினின் ககப்ைளக தழகஷ் களர்த்தழக் 

ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

தல் சமகமஹரியல் கரபிட் செஸ்: விஸ்வநஹதன் ஆைந்த் ெஹம்பியன் 

 பஷ்ன தனகர் நளஸ்ககளயில் ைந்த ‘தல் சநகநளரினல் கபிட் செஸ்’ களட்டினில் 

உக பளிட் செஸ் ெளம்ினனும் இந்தழனரும், தநழமருநள யிஸ்யளதன் ஆந்த் 

ெளம்ினன் ட்ைத்னதக் னகப்ற்ழளர். 

முதல் சடஸ்டில் ஆஷ.சவற்ற 

 ைர்ில் ைந்த சதன் ஆப்ிரிக்களவுக்கு எதழபள முதல் சைஸ்ட் களட்டினில் 

ஆஸ்தழகபழன அணி 118 பன்கள் யித்தழனளெத்தழல் சயற்ழ சற்து. 

 ---***--- 

 


